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1. Johdanto 

 

Ison suomen kieliopin mukaan modaaliverbit ilmaisevat mahdollisuutta (esim. voida, 

saattaa, taitaa ja mahtaa) ja välttämättömyyttä (esim. täytyä, pitää, tarvita ja joutua). Niiden 

ominaispiirteisiin kuuluu mm., että niihin liittyy infinitiivi (esim. me voimme lähteä; hän joutui 

lähtemään.) (→ § 1562–.). Nyky suomen kielen yleisimpiä modaaliverbejä ja yleisin nesessiiviverbi 

on pitää (Laitinen, 1992). Modernissa kirjasuomessa ja yleispuhekielessä se vaatii subjektinsa 

sijaksi genetiivin, kun taas itse predikaatti pysyy subjektin luvusta riippumatta yksikön 

kolmannessa persoonassa (minun pitää). Kuitenkin esimerkiksi Uusimaan, Lounais-Suomen ja 

Pohjanmaan murteissa saatetaan subjekti taivuttaa universaalisti normatiivisemmin nominatiiviin 

(minä pitää/minä pidän). 

Modaaliverbien, myös nesessiiviverbien, katsotaan kehittyneen alunperin intransitiivi- 

tai transitiiviverbeistä. Jo Mikael Agricolan teosten ABCkiria (1543) ja Rucouskiria bibliasta 

(1544) uskonnolliset tekstit sisältävät nesessiivisen pitää-rakenteiden varhaisen kirjasuomen 

muotoja. Kuitenkin ennen ainoastaan tarttumista tai jostakin kiinni pitämistä tarkoittanut pitää-

verbi sai modaalifunktionsa jo aikaisemmin suomen sukulaiskielissäkin, kuten virossa (Pauli 

Saukkonen, Itämerensuomalaisten kielten tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa I, 1965). Lukuisat 

teoriat ja hypoteesit pitää-rakenteen kehittymisestä nykyiseen muotoonsa eroavat melkoisesti 

toisistaan, niin lähtökohdissaan kuin johtopäätöksissäänkin. Teorioiden syventyessä ja 

monimutkaistuessa on mielestäni aika aloittaa alusta ja tarkastella pitää-modaalirakennetta 

luonnonläheisemmin silmin. 

Tutkimukseni perusideana toimii universaalin ympäristöön ja ihmisen biologisiin 

taipumuksiin, kuten aisteista näköaistin ylivoimaisuuteen perustuva kommunikaation kehitysrata.  

Ilmiötä voidaan havainnollistaa helposti vaikkapa pienen lapsen kognitiivisen kielenoppimisen 

tasolla (kuten Esa Itkonen artikkelissaan Universaalikieliopin kognitiiviset juuret). Tähän kielen 

kehityksen metaforisiin juuriin pohjautuu myös oma hypoteesini: muuttuvat kommunikaatiotarpeet 

kehittävät konkreettista käsitettä abstraktimmaksi yhtenä laajenevan metaforasuvun jälkeläisenä, 

joka vähitellen itsenäistyy, alkaa hyljeksiä vanhempiensa mallia ja omaksua oman sukupolvensa 

mallia sen sijaan. 

Hypoteesini syntyi pitää-modaalirakenteen genetiivisubjektin historian pohdinnasta. 

On kuitenkin selvää, että vaikka oma hypoteesin kirja- ja yleispuhekielen rakenteen 

muodostumisesta syntyi hetken mielijohteen herättämänä ajatuksena, rakenteen historia juontaa 

juurensa paljon kirjakielen kehittymisen aikoja kauempaa. Aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja 
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teorioihin perehtyessäni alkoivat toistensa vastakohdatkin näyttää vain saman universaalin objektin 

kuvailuilta. Ei toki ole uusi huomio, että tutkijat kiinnittävät tutkimuksissaan ja observaatioissaan 

huomiota ilmiön eri ominaisuuksiin ja elementteihin uusiin näkökulmiin pyrkiessään. Kuitenkin 

luonnon ja biologian; ’lingvistisen evoluution’ väistämätön lähtökohdaksi asettuminen on 

mielestäni hyvä syy yhdistää kunkin tutkijan nimen alle luokitellut ideat ja ajatukset enemmän tai 

vähemmän kokonaiseksi ympyräksi vastakkainasettelun sijasta.  

Evoluutio on omassa mielessäni kuvio; eräänlainen diagrammi, jonka perusmuoto ja –

suunta säilyy samana asiayhteydestä riippumatta. Ympäristöstä (maantieteellisestä, ajallisesta, 

tekstuaalisesta), ilmiön/eliön/asian fenotyypistä sekä vallitsevasta kilpailusta riippuu, millaisen 

tehokkuuden tarve luonnonvalintaa ohjaa. Kun ympäristö muuttuu ajan myötä, tarpeen aiheuttamat 

muutokset johtavat reanalyysiin, jolloin tarpeet järjestäytyvät uudella tavalla, ja niistä dominoivin 

alkaa johtaa uutta muutosta. Suomen nykyinen pitää-modaaliverbi on ikään kuin toisen sukupolven 

rakenne: ensin se toimi oman metaforansa voimalla, kunnes se seuraavassa muutoksessa yhtyi 

toisiin modaaliverbeihin ja kieliopillistumisen vaatiman tehokkuuden myötä asettui uuteen 

malliinsa. Oman hypoteesini mukaan rakenteen alkuperäiset osat ovat vielä tässä modernissa 

mallissa tallella, vaikka muokattu uusi ulkoasu hämääkin tutkijoita. 

Tutkimukseni kannalta ei ole väliä, onko modaalinen pitää-rakenne nimenomaan 

pakkoa ilmaiseva nesessiivi. Käsittelen aihetta lähes formalistisesta näkökulmasta, eli eräänlaisena 

ihmisen luontaiseen symboliikan ja pragmatiikan tajuun perustuvana koodinratkaisun kenttänä: 

samankaltaisten merkkien identifioiduttua voidaan jäljittää toistuvat kuviot ja rikkoa koodi. Tästä 

voinkin edetä ratkaisemaan historiaa merkkien muodon, morfologian, takana. 

Ihmiselämään kuuluu olennaisesti työkalujen käyttö. Työkaluja käytetään päämäärien 

saavuttamiseen, kuten suurempien kokonaisuuksien rakentamiseen. Metaforien ja symbolien käyttö 

ovat osa ihmisen tarvetta löytää kappale, joka toimii apuvälineenä jonkin suuremman 

kokonaisuuden rakentamisessa. Luonnonvalintaperiaatetta noudattaen ihminen passiivisesti tai 

aktiivisesti karsii pois tarpeettomat työkalut sekä suosii ja jalostaa niitä, jotka tarkoitukseen ovat 

parhaita. Kautta aikojen ihmiset ympäri maailmaa ovat omaksuneet uusia työkalumuotoja toisiltaan, 

soveltaen niitä omaan ympäristöönsä, mutta myös tahattomasti päätyneet tahoillaan lähes identtisiin 

ratkaisuihin. 

Tähän liittyy olennaisesti tutkimukseni metaforan käsitteeseen pohjautuminen, joka 

symboliikkaan rinnastettuna tai sen haarana on tuttu metodi muinaiskirjoituksissa kuten myös 

jokaisen ihmisen varhaisessa kielenoppimisen vaiheessa (Itkonen, 1994). Merkillä on useampi 

merkitys, mutta jokaisella merkin osallakin on omat merkityksensä. Osien valinnan takana täytyi 

ensimmäisiä merkkejä koottaessa olla jokin looginen, tietoinen päätös, joka liittyi kunkin osan 
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herättämään, mahdollisesti tarkoituksellisen universaaliin assosiaatioon. Pitää-nesessiivirakenne on 

tästä hyvä esimerkki: liki samaa merkitsevä sana on nesessiiviverbinä universaalisti käytössä 

(Saukkonen, 1965). 

Yleisellä tasolla tutkimukseni keskittyykin löytämään ne pääpiirteiset elementit, jotka 

suomen pitää-modaalirakennetta ovat suomen kielen eri variaatioissa (kirjakieli, yleispuhekieli, 

murteet) muokanneet. Varsinaisia tutkimusongelmiani ovatkin, miten suomen nykyinen pitää-

modaalirakenne muodostui, sekä mistä johtuvat erot murteiden ja yleis- sekä kirjakielen 

pitää-rakenteiden välillä. 

 Tutkimukseni alussa esittelen aikaisemmat pitää-modaaliverbiin ja sen syntyyn 

liittyvät tutkimukset ja päätelmät: Välttämättömyys ja persoona (Lea Laitinen, 1992), Vanhan 

kirjasuomen nominaalirakenteista (Pirkko Forsman Svensson, 1992), Itämerensuomalaisten kielten 

tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa (Pauli Saukkonen, 1965), Language contact and structural 

change – An Old Finnish case study (Merlijn de Smit, 2006), Eräistä suomen syntaksisista 

siirtymistä (Osmo Ikola, Sananjalka, 1959). Tuen lähdeteoksia Silva Kiurun (Kolmannen infinitiivin 

olosijat ja vanha kirjasuomi, 1989) ja Esa Itkosen (Universaalikieliopin kognitiiviset juuret, 1994) 

aiheeseen liittyvillä artikkeleilla. Tästä etenen käsittelemään pitää-modaalirakenteen eri variaatioita 

sekä kirja- että puhutussa suomessa. Käytän lähdeaineistonani Mikael Agricolan teosta Rucouskiria 

Bibliasta (1544) sekä korpuksia Suomen kansan vanhat runot (SKVR, v. 1815 – 1918, esimerkki tai 

pari jopa 1600-luvulta), Suomen kansan murrekirja (SKM, 1940, 1945), Saarijärven murteen 

kortisto (MA, 196-, 1968), Suomen murteiden sana-arkisto (SMSA, 1925?) ja Suomen murteet 

(SM, 1930), joissa esiintyvien pitää-modaalirakenteiden tutkimukseni kannalta tärkeitä 

morfologisia piirteitä sitten vertailen keskenään. Koska taltioidut muodot eroavat toisistaan sekä 

aika- että paikka-akselilla, luokittelen ne kronologisessa järjestyksessä. Käyn sitten läpi vastaavat 

muodot suomen pitää-rakenteeseen mahdollisesti vaikuttaneissa kielissä pääpiirteittäin 

aikaisemmassa osiossa esille nostettuun morfologiaan viitaten, ja heijastan ne kunkin kielen 

vaikutusalueen suomenkieliseen murre- ja kirjakieliaineistoon (alueet ja niiden pitää-rakenteiden 

kehitykseen mahdollisesti vaikuttaneet kielet määrittelen tarkemmin itse tekstissä). Lopuksi selvitän 

oman hypoteesini siitä, miten näen minun pitää –rakenteen muodostuneen. 

Rajaan aiheeni ainoastaan pitää-rakenteen tutkimiseen, sillä vaikka suomen kielessä 

nesessiivirakenteita on useita, ne ovat luultavasti kehittyneet pitkän matkaa itsenäisesti, ennen 

kirjoitetun suomen aiheuttamaa modaalifunktionaalista fuusioitumista. Merkkinä tästä ovat tätäkin 

tutkimusta kantavat ominaisuudet: rakenteiden ja muotojen vivahde-erot sekä maantieteellinen 

jakautuminen. 
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Uskon työlläni olevan ainakin jonkinlaista käyttöä tulevaisuuden tutkimuksissa, sillä 

pyrin kytkemään sekä vanhat teoriat että omat huomioni universaalimpaan kuvioon, jolloin tämän 

hetkistä tietoa suomen pitää-modaalirakenteesta voitaisiin laajentaa pohjaamalla rakenteen kehitys 

biologisen kehityksen kaavaan. Muodon ja funktion yhteys vain toistuu elämänmuodosta toiseen. 

 

 

 

2. Käsitteet ja teoriat 

 

Modaaliverbit ovat mahdollisuutta tai välttämättömyyttä ilmaisevia verbejä, joihin usein liitetään 

itse tekemistä ilmaiseva infinitiivi (ISK § 1562.). Suomen kielen nesessiivisistä, eli 

välttämättömyyttä merkitsevistä modaaliverbeistä yleisimpiä ovat täytyä, tarvita ja pitää (Laitinen, 

1992). Kirjasuomessa, sekä suomen yleispuhekielessä nesessiiviset modaaliverbit vaativat subjektin 

muodoksi genetiivin. Kuten täytyä- ja tarvita-rakenteiden kohdalla, pitää-verbin sekä lauseen 

subjektin epätavalliset sijat näyttäisivät herättäneen kielentutkijoiden erityisen kiinnostuksen 

rakennetta kohtaan. 

 Keskeistä pitää-modaalirakenteen muodostumisessa on itse verbin pitää alkuperäinen 

merkitys. Mordvassa ṕed’ams (E), ṕed’əms (M) merkitsee ’liittyä, yhtyä, liimautua, tarttua kiinni; 

aloittaa itsepäisesti’. ’Alkaa’-merkitys mordvassa olisi kehittymä ’tarttumisesta’, kuten 

rinnakkaistapaukset ruveta, ryhtyä ja viron hakkama osoittavat (Saukkonen, 1965). 

Eteläsukukielistä löytyvät vastineet tarkoittavatkin valtaosin intransitiivista ’tarttumista’, 

’liittymistä’, ’joutumista’, ’alkamista jne. (Saukkonen, 1965), mutta itämerensuomessa pitää-verbiä 

käytetään myös transitiivisesti ’tarttua johonkin/jostakin (kiinni)’ ja siten vaatisi täydentävän 

objektin. Kokonaisobjekti taipuu joko n- (yksikkö), t- (monikko) tai päätteettömässä (-ø) 

akkusatiivissa/nominatiivissa (esim. minä pidän tämän paidan / nämä paidat; pidä tämä paita), 

partitiiviobjekti partitiivissa (pidän näitä paitoja). Vanhassa kirjasuomessa –n toimi myös 

persoonapronominien akkusatiivipäätteenä nykyisen –t:n paikalla (minä näin sinun), mikä liitetään 

nykyään useammin partisiipin agentiksi (näin sinun tulevan) ikään kuin genetiivisubjektin tavoin. 

Kielteinen transitiiviverbi saa lähes poikkeuksetta partitiiviobjektin (en nähnyt sinua; en nähnyt 

sinun tuloasi). Yleisiä niin suomen vanhassa kirjakielessä kuin murteissakin ovat Missä pyy peseä 

pitääpi (n. 9, 30/6 1895, Akonlaksi) tapaiset lauseet. 

Suomen pitää-modaalirakennetta esiintyy kolmessa eri muodossa. Standardisoidussa 

suomen kirja- ja puhekielessä yhdistyvät genetiivimuotoisnen NP (noun phrase), persoonaton / 
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yksikön kolmannessa persoonassa taipuva pitää-modaaliverbi, sekä joko ensimmäisen infinitiivin 

nominatiivi (minun pitää tehdä) tai muoto, jota useimmissa tutkimuksissa kutsutaan kolmannen 

infinitiivin instruktiiviksi (minun pitää tekemän) – mahdollisesti vielä possessiivisuffiksilla 

varustettuna (minun pitää tekemäni). Viimeiseksi mainittua MA-infinitiiviä käytetään yleisesti 

samassa tarkoituksessa myös virossa, liivissä ja länsivatjassa (De Smit, 2012). Suomen murteissa on 

käytössä kaksi standardikielestä poikkeavaa muotoa: toinen, niin sanotusti pelkistetty muoto sisältää 

nominatiivi NP:n, persoonattoman / yksikön kolmannessa persoonassa taipuvan pitää-

modaaliverbin, sekä useimmiten 1. infinitiivin nominatiivin, esim. minä pitää tehdä. Tämän 

muodon substantiivi/pronomini toimii subjektina aktiivilauseessa ja objektina passiivilauseessa; 

funktio käy yleensä ilmi asiayhteydestä, mutta voisi käytännössä aiheuttaa sekaannuksia. 

Nominatiiviagentti on yleisin eksistentiaalilauseissa: nykysääntöjen mukaan nesessiivirakenteen 

subjekti on genetiivissä, ellei rakenne ole eksistentiaalinen (Forsman Svensson, 1992: 55). Kolmas 

muoto koostuu nominatiivi NP:stä, sen luvun ja persoonan mukaan kongruoivasta pitää-

modaaliverbistä ja latiivista (minä pidän tehdä). Palaan murteissa esiintyvien muotojen 

maantieteelliseen jakautumiseen ja niiden muokkautumiseen mahdollisesti vaikuttaneisiin tekijöihin 

tuonnempana.  

Käytännössä nesessiiviset modaaliverbit eivät suinkaan aina viesti välttämättömyyttä. 

Niitä saatetaan tilanteesta riippuen ja usein samanaikaisestikin käyttää myös tempuksen ja 

moduksen merkitsemiseen, mikä luultavimmin juontaa juurensa muun muassa ruotsin skall/skulle 

göra ja saksan soll/sollte tun rakenteista, jotka omaksuttiin vanhaan kirjasuomeen kyseisistä kielistä 

käännettäessä (Forsman Svensson, 1992). Ruotsista suomeen käännettäessä futuurin osoittajana 

suosittiin vanhassa kirjasuomessa pitää-modaalirakennetta (Ikola, 1949). 

Subjektin sijan vaihtelu ilmentää, ettei genetiivi NP:n historia olekaan täysin 

yksiselitteinen. Tämä on inspiroinut lukuisiin teorioihin nimenomaan subjektin sijan valintaan 

liittyvistä kirjoittamattomista kriteereistä. Nominatiivimuotoisen subjektin käsitetään yleisesti 

esiintyvän intransitiivisissa lauseissa, kun taas transitiivisissa pitää-modaalirakenteissa subjekti on 

standardin mukaisesti genetiivissä ja objekti nominatiivissa. Pirkko Forsman Svensson tähdentää, 

että vanhan kirjasuomen pitää-modaalirakenne voi olla merkitykseltään nesessiivinen, futuurinen 

tai konditionaalinen. Samat rakenteet on helppo tulkita useammalla tavalla – erityisesti futuuri ja 

konditionaali on helppo sekoittaa vanhoissa kirjoituksissa, jolloin niiden merkitsemiseen olisi 

käytetty eri muotoja. Forsman Svenssonin tutkimusmateriaalin nominatiivimuotoisen NP:n 

sisältävistä rakenteista huomattava osa oli futuurisia, konditionaalisia tai vastaavia, ja 

genetiivisubjektisista puolestaan nesessiivisiä. Niinpä hänen mukaansa vanhan kirjasuomen 
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intransitiivirakenteet olisivat pääasiassa futuuris-konditionaalisia, transitiivit nesessiivisiä, ja 

subjektin sija olisi jokseenkin vakiinnutettu näitä merkitsemään (1992: 57).  

Pauli Saukkosen mielestä (1965) transitiivinen lähtökohta ei tule kysymykseenkään. 

Hän jakaa pitää-modaalirakenteen kahteen ensimmäisen infinitiivin latiivissa taipuvaan 

päätyyppiin, joista kumpikin olisi kehittynyt omaa reittiään. Ensimmäinen tyyppi käsittää talo pitää 

myydä tapaiset peruslauseet, joissa pitää-verbin alkuperäinen subjekti ’talo’ olisi siirtynyt 

intransitiiviverbin finaalin 1. inf. latiivin objektiksi – alunperin ’talo’ joutuu, lankeaa, ”tarttuu” 

myymiseen; kuuluu myytäväksi.  Kun miehen pitää myydä talo, talo joutuu eli kuuluu miehen 

’myymiseen’. Tällöin tekijä ilmaistaisiin datiiviadverbiaalilla, joka n-päätteensä vuoksi saattoi 

Saukkosen mukaan olla alun perin genetiiviattribuutti.  Toinen tyyppi on talossa pitää olla isäntä 

malli, jossa pääverbillä ja lokaalin 1. inf. latiivilla on sama subjekti. Koska tämän tyypin 

infinitiiviksi eivät Saukkosen teorian mukaan kaikki verbit sopineet, erisubjektinen tyyppi 

(samasubjektisten eksistentiaalirakenteiden tukemana), jossa pitää-verbi on aina y. 3. persoonassa, 

yleistyi ja muokkasi koko rakenteen samaan muotoon. Monipersoonaiset esiintymät ovat Saukkosen 

mukaan kuitenkin vierasta alkuperää. Eräänlaisena sivutyyppinä hän mainitsee tapauksen, jossa 

pitää-modaaliverbin infinitiivi on taivutettu 3. inf. instruktiivin. Suomessa tätä esiintyy eniten 

vanhassa kirjasuomessa, lounais- ja hämäläismurteissa, sekä osittain kaakkoismurteissa ja 

Pohjanmaalla. Tämän Saukkonen kuitenkin rinnastaa 3. inf. latiiviin ja illatiiviin, jonka hän myös 

katsoo yhdeksi pitää-rakenteen täydentäväksi infinitiivimuodoksi. Juuri näillä muodoilla hän 

selittää rakenteen minun pitää tekemän/tekemäni (vrt. esim. kelpaa tekemään) passiivi tehtämän, 

joka olisi saksasta tai ruotsista käännettäessä muotoiltu minä pitää tehdä tyypistä eroavan 

nesessiivirakenteen tarpeessa, jotta sekaannuksilta esimerkiksi tärkeissä lakiteksteissä vältyttäisiin. 

Suomen yleiskirjakielessä subjektimainen NP esiintyy nominatiivissa vain 

eksistentiaalilauseissa, mutta puhekielessä ja erityisesti murteissa sitä käytetään vapaammin. 

Suomen lingvistien yleisesti jakama käsitys on, että objekti oli ennen nesessiiviverbin subjekti, 

jonka mukaan verbi kongruoi (Laitinen, 1992). Lea Laitinen tutkii subjektimaisen NP:n taivutusta 

muun muassa kieliopillistumisteorioiden valossa. Hänen näkökulmastaan suomen 

nesessiivirakenteet kieliopillistuivat nykyiseen muotoonsa pragmaattisista syistä, jolloin yleisesti 

genetiivinä pidetty –n merkitsee puheen kohteen. Pitää-modaaliverbi toimii indeksinä aiempiin 

puhetilanteisiin ja rakentaa dialogisen kontekstin. Laitisen mukaan murteissa merkintää säätelevät 

useat muuttujat: ergatiivisuus (joka suomen kielessä yleisimmin esiintyy omistus- ja 

eksistentiaalirakenteessa), temaattiset roolit, modaalifunktio. Eniten kuitenkin vaikuttaisi NP:n 

taksonominen elollisuus. Jos NP on nominatiivissa, modaalirakenne on mitä luultavimmin 

episteeminen, mutta voi myös olla evidentiaalinen, affektiivinen tai nesessiivinen. Niinpä 
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genetiivillä merkitty NP viittaisi siis aikaisemman puhetilanteen osallistuneeseen henkilöön (joista 

tavallisimpia ovat prototyyppiset agentit kuten persoonapronominit), kun taas nominatiivinen NP 

viittaa elottomaan tai persoonattomaan kohteeseen, joka ei osallistu puhetapahtumaan.  Laitisen 

päätelmät käyvät melko hyvin yksiin Forsman Svenssonin lopputuloksen kanssa. 

 Laitinen perustelee näkemystään sillä, että kieli ja kielioppi lingvistisinä järjestelminä 

ovat inhimillisten kokemusten välittämisen työkalu eli eliöiden välisen kommunikaation väline, 

eivät niinkään ’loogis-semanttisten suhteiden koodausmekanismi’. Funktionaalinen näkökanta ei 

siis indeksisyyden kautta eroa semanttis-pragmaattisesta suurestikaan. Kielikontaktien merkitys 

rakenteiden kehityksessä on Laitisen mukaan suuri, mutta toisaalta ajatukset kielen muodostuksen 

takana voivat hänestä olla hyvinkin globaalisia. 

 Niin myös sekä suomen kielen partisiippikonstruktio (esim. pojan tultua sisään) että 

accusativus-cum-infinitivo-rakenne (pojan pitää tuleman/tulla sisään) muistuttavat hyvin paljon 

kreikassa ja latinassa (latinassa tietysti kreikan kieliopin omaksumisen myötä; myöhemmin osittain 

myös englannin ja espanjan kielissä) esiintyvää nesessiivirakennetta (esim. [...]quia Heliam 

(Helia+akkusatiivi) oporteat venire primum), sillä kumpikin vaatii merkityn NP:n agentikseen (De 

Smit, 2012). Perfektiivisyyden katsotaankin yleisesti takaavan tällaisen ”ergatiivisuuden”. Lyonsin 

(1968) genetiiviagentin sisältävän ”ihanteellisen ergatiivijärjestelmän” sanotaan hallitsevan myös 

suomen nesessiivirakenteiden jäsentymistä aktiivikielten sijamerkintä- ja kongurenssisuhteiden 

tapaan, jolloin intransitiivisen lauseen tapauksessa agentiivisen tai kontrolloivan intransitiivilauseen 

subjekti merkitään transitiivisen subjektin tapaan ja epäagentiivinen subjekti objektin tapaan 

(Laitinen, 1992). Tämä viittaisi huomattaviin samankaltaisuuksiin latinan ja suomen 

nesessiivirakenteissa – näkökulma, josta Merlijn de Smit on pitää-rakennetta tutkinut. 

 Keskeistä edellämainittujen rakenteiden genetiiviagenttien synnyssä oli transitiivisen 

predikaatin objektin varsin tuore vaihdos subjektiksi. Kuitenkin nesessiivirakenteista kukin on 

kehittynyt omaa reittiään, niin myös pitää-modaalisuus (De Smit, 2012). Tämä siksi, että 

modaaliverbit ovat mitä ilmeisimmin johdettu metaforien tapaan. Mutta mistä sitten johtuu objektin 

muuttuminen subjektiksi? 

Suomen kielen eri alueilla – murteissa, yleispuhekielessä, kirjakielessä – on pitää-

modaalirakenteessa nähtävissä eroja, jotka viittaavat useisiin erinäisiin kielikontaktisiin 

vaikutteisiin. Rakenne itsessään on mitä luultavimmin kotoperäinen ja selitettävissä suomen kielen 

sisällä (De Smit, 2012). Yleiskielen genetiiviagentin esiintymistendenssistä poikkeavia murteellisia 

piirteitä ovat esimerkiksi ruotsinkielisilla alueilla (savolaiskiila, Tornionlaakso, ruija, Värmlanti) 

sekä Etelä-Karjalassa tyypillinen nominatiiviagentin suosiminen pitää-rakenteessa. Pitää-

modaaliverbin kongruenssi puolestaan painottuu Uudenmaan ja Hämeen alueelle (Laitinen, 1992).  
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Kirjakieleen ja sen pohjalta suurelta osin kehittyneeseen yleispuhekieleen ovat 

kuitenkin vaikuttaneet puhekommunikaatiotakin enemmän niiden kielten kirjalliset muodot, joista 

ensimmäisiä raamatun- ja lakitekstejä suomeksi käännettiin. Kuten sanottu, intransitiivisia 

konditionaalisia ja futuurisia käyttöyhteyksiä pidetään yleisesti vierasperäisinä. Niinpä suomen 

kielen alkuperäisen, puhtaasti nesessiivisen genetiivi NP:n sisältävän pitää-modaalin täytyisi olla 

alkujaan transitiivinen. Merlijn de Smitin tuoreimman kirjan (2012) materiaalin analyysi osoittaa, 

että suomen pitää-modaalirakenteen subjektin pääte käyttäytyy erehtymättömästi akkusatiivin 

tavoin, ja kuitenki epäsäännöllisyyksiä löytyy odottamattomista paikoista. De Smit nostaakin esille 

suomen partisiippirakenteen, jonka agentti saa –n päätteen, vanhassa kirjasuomessa jopa päätteen –t 

kun kyseessä on monikko ja siten toimii ikään kuin pääverbin objektina (esim. näen pojan tulevan). 

(De Smit, 2012). Pitää-modaalirakenteen subjekti käyttäytyy samalla tavoin (pojan pitää 

tulla/tuleman), samoin MA-agenttipartisiippi (pojan piirtämä kuva). De Smit ehdottaakin sitä 

suomen partisiippirakenteen haaraksi.  

Kun myös ergatiivia, kuten sanottu, tavataan yleisesti perfektiivisyyden yhteydessä, 

on selvää, että rakenteiden takana piilee jokin universaalimpi selitys. Ruotsin ja saksan lisäksi 

ensimmäisiä tekstejä käännettiinkin suomeksi myös latinasta mm. Agricolan toimesta. Latinassa 

nesessiivirakenteita on kaksi, joista oportet-rakenne, ’täytyä’, koostuu akkusatiiviagentista ja 

subjekti-infinitiivistä (De Smit, 2012). Latinan oportet-rakenteen tyyppiset ratkaisut ovat levinneet 

laajemmallekin (Laitinen, 1992) (esimerkiksi ranskan porter tarkoittaa mm. pitää/kannattaa), joten 

kyseistä rakennetta oltaisiin saatettu alunperin käyttää mallina suomen kirjakielen pitää-

nesessiivirakenteelle, joka sittemmin laajensi ja painotti funktionsa myös futuurin ja konditionaalin 

merkitsijänä. 

Mutta mikä oli pitää-modaalirakenteen alkuperäinen subjekti? Mikä mahdollisti 

sujuvat muutokset? Ja miksi murteiden pitää-rakenteet sisältävät niin paljon poikkeuksia suomen 

kirja- ja yleiskielen standardirakenteeseen verrattuna? 

 

 

 

3. Suomen aineiston analyysi 

 

Esimerkkejä vanhan suomen pitää-modaalista olen kerännyt Mikael Agricolan Rucouskiriasta 

(1544), sekä yhteenkootuista tietokannoista: Suomen kansan vanhat runot (SKVR, v. 1815 – 1918, 

esimerkki tai pari jopa 1600-luvulta), Suomen kansan murrekirja (SKM, 1940, 1945), Saarijärven 
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murteen kortisto (MA, 196-, 1968), Suomen murteiden sana-arkisto (SMSA, 1925?) ja Suomen 

murteet (SM, 1930). 

Edellisissä tutkimuksissa ollaan siis observoitu perinpohjaisesti pitää-

modaalirakenteen eri variaatioita, niiden käyttäytymistä sekä siihen johtaneita tietoisten tai 

tiedostamattomien valintojen kombinaatioita ja syitä: peruspäätteet, kongruenssit, niiden suhteet ja 

esiintyminen yms. on käyty läpi varsin tyhjentävästi. Pidän huomiot mielessäni omassa 

analyysissani, kun käsittelen aukinaisemmiksi jääneitä aspekteja, joiden näen johtavan kauemmaksi 

menneisyyteen, lähemmäksi rakenteen syntyhetkiä. Tällaisia osasia, jotka esiintyvät sekä vanhan 

kirjasuomen että vanhan murreaineiston pitää-modaalirakenteissa, ja joihin aion keskittyä, ovat: t-

pääte monikkoagenteissa tai mahdollisissa objekteissa, sekä agenttien että objektien n-pääte 

yleisesti, mutta etenkin passiivilauseissa; MA-infinitiivi (verrattavissa MA-agenttipartisiippiin, 

mutta samankaltaisuuksista huolimatta omasta näkökulmastani funktio on adjektiivimaisen sijasta 

substantiivimainen, minkä vuoksi pitäydyn toistaiseksi infinitiivissä); possessiivisuffiksi MA-

infinitiivissä; sanajärjestys, eli tuleeko transitiivisen pitää-modaalilauseen objekti ennen infinitiiviä. 

Taulukoin tapausten esiintymisluvut ajanjakson mukaan kehityksen seuraamisen helpottamiseksi, 

enkä erottele kielteisiä muotoja, mutta tarkastelen joitakin niistä lähemmin taulukoiden ulkopuolella 

samalla kun nostan esille myös muita mielestäni tärkeitä esimerkkilauseita. Rucouskiriassa 

ensimmäisen osion lääketieteellisissä ohjeissa toistuvat lähes joka kuukauden kohdalla lauseet telle 

kwlla sömen/iomen pite, samoin näiden kielteiset muodot. Otan ne taulukkoon mukaan vain kerran,  

sillä ne on selvästi kirjoitettu kaikki saman mallin mukaan. 

 

 

3.1.Agenttien ja objektien päätteet 

 

Pitää-modaalirakenteen agenteille ja patienteille/objekteille on allaolevissa taulukoissa (1500- ja 

1600-luku; 1800- ja 1900-luku) kertynyt yhteensä 24 päätemahdollisuutta. Yksikön agentilla on 

kaksi päätevaihtoehtoa: n-pääte, esim. sille heiden pite saaman laupiudhen; Minun pite cokoman 

caiken onnetomudhen (Rucouskiria: 90; 114); sum_pitä_tulema samam_paikka (E. A. Saarimaa, 

1209, Mynämäki, 1910); morsiamem pit antas sukat papillen (Säkkijärvi, SM 280) sekä päätteetön, 

esim. ia iocva maakunda pite kylmillä oleman; (Rucouskiria: 148); Vlconainen walmistus pitä 

colmella tawalla tapahtuman (Raj 1654b K2a); kestähän mie pilim puhua (Heinola, SMSA). 

Monikon agenttia esiintyy kolmessa eri muodossa: n-päätteisenä, kuten otteissa etteij heiden pitänyt 

Herodesen cauta palaiaman; ia meiden pite wallizeman Maan pälle (Rucouskiria: 88; 251); meidän 

pitä suurna ja corkiana pitämän tämän Ehtollisen(Raj 1654b G3b) ja t-päätteisenä, esim. Ne pyhet 
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pite iloizeman; Ja ne wanhurscat pite sinū Nimees kijtemen (Rucouskiria: 224; 307); Sitälikin caicki 

Pispat, Papit ia saarnamiehet pitä tunnustaman heidän ricoxens (Lpet 1644b A3b); Nijn että 

Keisarit, Kuningat, Ruhtinat &c. pitä tunnustaman idzens syndisexi waiwaisexi  (Lpet 1644 A3b), 

sekä päätteettömänä, esim. Mitenkä hyö ihtiänsä pitäis käyttämän (K. A. Gottlund, Ritvalan Helka, 

Otava II 9-47, 1832, Sääksmäki, Ritvala); neep pitittiiv vihittämää (Vihti, MA 754); ei myä pirettyp 

päästäl liika aikaseen (Myrskylä, MA 740). 

 Objektit jaan taulukossa yksikön ja monikon lisäksi myös sen mukaan, onko kyseessä 

aktiivi vai passiivi. Aktiivin yksikön objekti on aineistossani joko n-päätteisenä, esim. Sinun pitä 

sijttämen cohdusas ia synnyttemen poijan; Henen pite wlgoswaristaman heiden pällens pitkeijsen 

Tulen (Rucouskiria: 86; 306); Siä minun pirät pesemän ja tystäämän (Kymi, SMSA), partitiivissa, 

esim. Ja  Jumala minun terweyden Turua pite ylistettämen; iota heiden piti tekemen  (Rucouskiria: 

235; 246) jos sinun pitäis minua nijn duomidzeman (Lpet 1644b Aa) tai nominatiivissa, esim. ja 

minun isäni piti sālat talo (Längelmäki, SM 48); Lohi pitää palstoin pannakseni 1(J. Fr. Cajan, n. 

52, 1836, Vuonninen). Aktiivin monikon objekti puolestaan voi olla t-päätteinen, esim. Minun 

nimeni cautta pite heidhen perkelet wlghosaijaman (Rucouskiria: 89) morsiamem pit antas sukat 

papillen (Säkkijärvi, SM 280) tai partitiivi, esim. Ja minun käten pite heite mestaman. (Rucouskiria: 

188); Kateita kuataman, vastuxia voitaman, nilen pite kuka tarvitto. (K. A. Gottlund, n. 380, 11/2 

1816, Juva).  Myös yksi päätteetön tapaus löytyi aineistostani: ne pit kuatooj järvee (Kitee, SKM II 

110). 

Passiivin yksikön objektia tapaa nominatiivissa (Koira pitä[!] nähtämän eli 

kuultaman ennen lumomista. (Lönnrot, n. 239, 1838, Kitee); Että ei pitä pirulen voima annetaman. 

(A. J. Sjögrén, n. 383, 1825, Pielisjärvi)) tai partitiivissa (Telle kwlla sömen pite [...] lemminda roca 

(Rucouskiria: 11). Passiivin monikon objektin muotoja ovat nominatiivi, esim. sille ne pite Jumalan 

poijaxi cuzuttaman (Rucouskiria: 90) parititiivi, esim. ja vastaan sisälle pitä pantamaan kolme 

pohjan puolla kasvannuta puun koproo (Elias Lönnrot, n. 671, 1828, Kitee) tai t-päätteinen, esim. 

Nämät Sanat pitäpi ymmärrettämän figurate vel comparate (Proc 1681 A4b); Muutamat puut pitä 

pehmiästi pideldämän (Proc 1690:32). 

 

1500- ja 1600-luku 

 y. agentti m. agentti akt. y. objekti akt. m. 

objekti 

pass. y. 

objekti 

pass. m. 

objekti 

-n 31 13 15 - - - 

-t - 5 - 7 - 6 

-A - - 5 4 2 3 

ø 6 4 4 1 2 1 
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Yksikön agentin taipumisen painottuminen nominatiiviin ja niin kutsuttuun genetiiviin sopivat 

genetiiviagentin määritelmään. Kuitenkin jopa Agricolan jokseenkin säännönmukaisessa 

kirjasuomessa monikon agentti saattoi saada myös (t-akkusatiiville identtisen) t-päätteen. Tendenssi 

on tyypillinen aktiivilauseiden objekteille, kuten taulukostakin näkyy. Passiiviverbi merkitsee, onko 

lauseen akkusatiivimuotoinen nominaalijäsen agentti vai patientti.  Kielteisen rakenteen 

nominaalijäsenen taivutus puolestaan ei seuraa objektitaivutuksen normia, sillä pääsääntöisesti 

pitää-modaalirakenteen agentti ei taivu partitiivissa. Vanhassa kirjasuomessa tämän voisi kuvitella 

johtuvan kääntämistä helpottavista säännöistä, joita oltaisiin kehittetty niin ikään erottamaan agentti 

ja patientti toisistaan. Toisaalta pelkkä käännettävän tekstin kielen vastaava nesessiivirakenne, 

jonka agentin taivutus ei negaatiossa muuttunut, saatettiin ottaa malliksi. 

Käyttämästäni lähdeaineistosta löytyi myös muutama laupeus pite henē 

ymberihinssylemē (Rucouskiria, s. 279) tapaisia lauseita, joissa pääte jää avoimeksi. 

 

1800- ja 1900- luku 

 y. agentti m. agentti akt. y. objekti akt. m. 

objekti 

pass. y. 

objekti 

pass. m. 

objekti 

-n 16 1 1 - 3 - 

-t - 4 - 1 - 2 

-A - - 2 2 1 - 

ø 9 5 2 - 2 - 

 

Nyt t-päätteisiä monikon agentteja on suhteessa huomattavasti enemmän kuin aikaisemmat 

vuosisadat käsittävässä lähdeaineistossa. Jakautuminen johtuu suurilta osin siitä, että 1500-1600-

lukujen materiaali on vanhaa kirjasuomea, jota siis on jo kääntämisen helpottamiseksi 

standardisoitu, kun taas 1800-1900-lukujen aineisto tulee pääosin runonkeruuarkistoista yms., joissa 

taivutus on elävämpää ja vivahteekkaampaa. Tällöin alkuperäisten muotojen luulisi pinttyneen 

tiukempaan juuri sukupolvelta toiselle mantran tavoin opittuina lauluina, runonpätkinä ja 

sanontoina. Naisen pitää – naiset pitää – naisten pitää tapaiset muutokset taas juontuisivat juuri 

käännösprosessien vaatimasta säännönmukaisuuden tarpeesta on yleistää nesessiivirakenteita, aivan 

niin kuin puhekielessä kommunikaation tehokkuuden tarve on saattanut johtaa roolisemanttisiin 

muutoksiin siinä. Tällaisia yleistyksiä kirjoitettua kieltä käännettäessä voi syntyä myös keskenään 

identtisistä muodoista aiheutuvista väärinkäsityksistä. Akkusatiivipäätteistä –n on identtinen 

genetiivin kanssa, joksi sitä ennen kutsuttiinkin; –t puolestaan nominatiivimuotoisen monikon 

kanssa. Niinpä kumpaakin muotoa, naiset pitää ja naisten pitää, esiintyy samassa semanttisessa 

merkityksessä, naisten tietysti tuoreempana versiona. 
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Suomen suorien passiivilauseiden lisäksi sekä kansankielen että vanhojen tekstien 

ohjeita antavissa runoissa loruissa käytetään paljon intransitiivisia aktiivilauseita ilman agenttia. 

Tämä vaikuttaisi olevan nimenomaan suomalainen piirre, eikä siksi välttämättä kirjasuomen 

lähtökohtainen käyttömuoto, vaikka puhekielessä saattaa hyvinkin olla. 

 

 

3.2.MA-infinitiivi / objektin paikka 

 

Seuraavaksi tarkastelemme objektin ja infinitiivin suhdetta: sijoittuuko objekti ennen infinitiiviä, 

vai sen jälkeen, miten infinitiivin muoto on tähän kytköksissä, sekä mihin infinitiivimuotoon käyttö 

ylipäätään painottuu. Mahdollisia yhdistelmiä on 12, mutta kaiken kaikkiaan näistä vain yhdeksän 

esiintyi käyttämässäni aineistossa
1
: aktiivin objekti ennen lyhyttä infinitiiviä; aktiivin objekti lyhyen 

infinitiivin jälkeen (morsiamem pit antas sukat papillen (Säkkijärvi, SM 280)); passiivin objekti 

ennen lyhyttä infinitiiviä (Kaikki avannot pitää käya (Elias Lönnrot, n. 630, 1837, Kostamo); Haulit 

pitä panna suuhuse ja puraista kolme kerto (Sopanen, n. 13, 1847, Savo)); passiivin objekti lyhyen 

infinitiivin jälkeen (Ja pitä otta suhuse vettä (Sopanen, n. 2, 1847, Savo); Pitä otto kanan muna 

(Sopanen, n. 11, 1847, Savo)); aktiivin objekti ennen MA-infinitiiviä (sille heidhen pite maan 

perimen; quinga sinun pite wiholisija rangaizeman (Rucouskiria: 90; 164); aktiivin objekti MA-

infinitiivin jälkeen (Minun pite cokoman caiken onnetomudhen ylize sen iouckon (Rucouskiria: 

114); kyllä tekki piätte askaroija tuommosen (Raisio, MA 740)); passiivin objekti ennen MA-

infinitiiviä (Sieltä pitää sanomat saaman (Vihtori Prihti, n. 16, 1908, Miinoa); Sillä ejb pitä emet 

heitemä (Rein, Gabriel & Groundstroem, 1830-luku, Kattila); Että ei pitä pirulen voima annetaman. 

(A. J. Sjögrén, n. 383, 1825, Pielisjärvi)); passiivin objekti MA-infinitiivin jälkeen (ia minun pite 

andaman heille ymmertteweisen sydemen (Rucouskiria: 150); aktiivin objekti ennen 

possessiivisuffiksilla varustettua infinitiiviä (Lohi pitää palstoin pannakseni (J. Fr. Cajan, n. 52, 

1836, Vuonninen)). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Tässä passiivi käsittää myös impersonaalit, kuitenkin morfologisesti ei-passiivit lauseet, sillä tutkimuksessani 

nimenomaan agentin puuttuminen on objektin sijoittumisen kannalta keskeisempi tekijä kuin itse verbin muodosta 
ilmenevä pääluokka. 
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1500- ja 1600-luvut 

 Lyhyt infinitiivi MA-infinitiivi infinitiivi + 

possessiivisuffiksi 

Aktiivin objekti ennen 

infinitiiviä 

- 29 - 

Aktiivin objekti infinitiivin 

jälkeen 

- 15 - 

Passiivin objekti ennen 

infinitiiviä 

- 9 - 

Passiivin objekti infinitiivin 

jälkeen 

- 1 - 

 

Siitä huolimatta, että passiiviesimerkkejä on huomattavasti vähemmän kuin aktiiviesimerkkejä, on 

selvä johdonmukaisuus havaittavissa. Possessiivisuffikseihin ei vanhassa kirjasuomessa juurikaan 

törmää, muttei myöskään lyhyisiin infinitiiveihin. Tietyissä tapauksissa toistetaan selvästi samaa 

mallia, esim. henen pite andaman ijancaikisen elemen  tapaisissa lauseissa objekti on aina 

infinitiivin jälkeen. Tämä saattaa alunperin johtua VO-kielten tendenssistä sijoittaa raskaat 

lauseenjäsenet kevyiden jälkeen (Newmeyer, 2003). Kaikesta huolimatta objekti, kuten myös 

adverbit (joita taulukossa ei mainita) sijoitettiin 1500- ja 1600- luvuilla lähes määrätietoisesti 

infinitiivin edelle sekä passiivi- että aktiivilauseissa. 

 

1800- ja 1900-luvut 

 Lyhyt infinitiivi MA-infinitiivi infinitiivi + 

possessiivisuffiksi 

Aktiivin objekti ennen 

infinitiiviä 

1 5 1 

Aktiivin objekti infinitiivin 

jälkeen 

2 4 - 

Passiivin objekti ennen 

infinitiiviä 

4 3 - 

Passiivin objekti infinitiivin 

jälkeen 

1 4 - 

 

Tämän aikavälin esimerkkien määrä ei ehkä ole tarpeeksi suuri tarkkaan analyysin, sillä vaikka 

käsittelemieni ajanjaksojen aineistot olivat yhtä laajat, transitiivilauseita myöhemmän ajan 

korpuksissa esiintyy vain harvakseltaan.  Vielä tämänkin ajanjakson materiaalista löytyi MA-

infinitiivejä huomattavasti lyhyitä enemmän, mutta objekti sijoitettiin lauseisiin 

epäjohdonmukaisemmin. Passiivin objekti esiintyi ennen infiitiiviä muita useammin luultavasti 

siksi, että passiivissa objekti usein korvaa puuttuvan agentin.  
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Lisäksi aineisto sisälsi muutaman illatiivimaisen MA-infinitiivin. Uralilaisissa kielissä 

latiivi-paikallissijaa käytetään datiivin merkitsemiseen. Jos suomen genetiivi on siitä kehittynyt, 

olisi sitä käytetty alunperin datiivin merkityksessä: nesessiivirakenteiden ulkopuolelle levinnyt 

datiivigenetiivi on tiettävästi melko harvinainen, mutta sitä esiintyy esim. suomessa ja liivissä. 

Suomen genetiivisen agentin synnyn luultavasti motivoivat muut syyt, sillä useimpien 

itämerensuomalaisten sukukielten paikallissijat on poimittu venäjän kielestä, kun taas viroon taas 

ovat suuremmalla todennäköisyydellä vaikuttaneet baltialaiset kielet (De Smit, 2012). On tietysti 

mahdollista, että illatiivi ja genetiivi (tai n-akkusatiivi) ovat aikanaan olleet sama muoto, jolloin 

täman eron tekeminen ei suomen murrepuheen yhteydessä ole elintärkeää. Myös futuurinen ’tulee 

olemaan’ rakenne on saattanut toisinaan yhtyä futuurissa paljon käytettyyn pitää-

modaalirakenteeseenkin aiheuttaen MA-infinitiivin vokaalin pitenemisen. 

Possessiivisuffiksien määrä infinitiiveissä on yllättävän vähäinen kautta koko 

käsitellyn ajanjakson (1500-2000). Tämä johtuu luultavasti kuitenkin siitä, että suurin osa pitää-

modaalirakenteen sisältävistä aineistoista käyttää nesessiiviä käsky- ja ohjelausahdusten tapaisissa 

yhteyksissä, jolloin yksikön ja monikon kolmas persoonapronomini osoittautuu yleisimmäksi 

agentiksi. Pelkästään Internetin hakukoneen kautta löytyy vielä nykysuomessakin runsasta pitää 

olemani, pitää tekemäni, pitää menemäni jne. rakenteiden käyttöä. Mielenkiintoista on, että 

Agricola oli alunperin Raamatun tekstejä suomentaessaan lisännyt lähes aina MA-infinitiiviin 

possessiivisuffiksin, ja myöhemmin muokannut suomennoksiaan ottamalla osasta (esim. 

suurimmasta osasta pitää-modaalirakenteita) omistuspäätteen pois ja vaihtamalla osan minen-

verbaalisubstantiivijohdoksiksi (Kiuru, 1989), ilmeisesti nähden suoran yhteyden muotojen välillä. 

Sama ilmiö voidaan nähdä esimerkiksi sanonnassa ’kiitos kysymästä’, joka oikeasti tarkoittaa 

’kiitos kysymisestäsi’. 

 

Näyttäisi siltä, että alueilla/murteissa/aikana, jossa nominalisoitumisen MA-pääte puuttuu, olisi 

rakenne muutenkin herkemmin pelkistynyt esimerkiksi kielikontaktien vaikutuksesta. Ne eivät siis 

lainkaan välttämättä ole eri rakenteita, kuten Saukkonen arvelee. Syyksi siihen, että kronologinen 

järjestys olisi juuri tämä (ensin MA-infinitiivi, sitten lyhyt) voidaan mielestäni sanoa, että kaikki ne 

piirteet, yksittäin tai yhdessä, jotka mallissa ’minun pitää tekemäni’ esiintyvät, toistuvat siellä täällä 

myös eri murteiden poikkeavissa malleissa. Miksi näin olisi, ellei mallien pohjana olisi juuri se 

rakenteen malli, joka yksinään esiintyi 1500-luvun kirjasuomessa? Kuten sanottu, kirjasuomea 

standardisoitiin valitsemalla yksi rakenne monesta vaihtoehdosta ymmärryksen ja kääntämisen 

helpottamiseksi. Ja kuten sanottu, latinan oportet-nesessiivirakenne on akkusatiivipäätteineen kovin 

samankaltainen kuin suomen alkuperäinenkin pitää-modaalirakenne. Jos ensimmäiset käännökset 
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tehtiin latinasta, on mahdollista että Agricola valitsi suomen pitää-modaalirakenteen nesessiivisiin 

tarkoituksiinsa juuri tämän yhtäläisyyden takia. 

Niinpä murteista löytyvät muodot ’minä pitää’ ja ’minä pidän’ voivat hyvinkin olla 

aivan yhtä vanhoja kuin ’minun pitää tekemäni’, jolloin suomeksi käännettyjen raamatun yms. 

alkuperäistekstien vieraskielisten mallien muokkaama kirjasuomi olisi vain vaikuttanut kansan 

puheeseen yleispuhekielen myötä. ’Minun pitää tekemäni’ mallista poikkeavat rakenteet kirjattiin 

vain ylös myöhemmin, 1800-luvulla, jolloin runonlaulajien tietoja alettiin urakalla tallettaa etenkin 

Karjalassa. Nimenomaan Karjalan murteen pitää-rakenteeseen saattoi hyvin pitkälti vaikuttaa 

kielikontaktit Venäjän kanssa, mikä olisi aiheuttanut rakenteiden yksinkertaistumista. Samoin olisi 

saattanut käydä ruotsin kielen kontaktialueilla (Saukkonen, 1965). Tämä tarkoittaisi, että kaikki 

rakenteet perustuvat varsin universaaliin pitää-metaforaan, mutta olisivat muotoutuneet pitkänkin 

matkaa itsenäisesti omiksi malleikseen juuri hahmottelemistani syistä. Standardiksi nostettu, 1500-

luvulta periytyvä kirjasuomi olisi siis jäänyt pohjimmaiseksi ”oikeaksi” malliksi, etenkin virallisten 

käyttötarkoitustensa kuten lakitekstien ja Raamatun kautta. Yhtä oikeita, vaikkakaan ei 

standardisoituja ovat kuitenkin myös murteissa esiintyvät mallit, abstraktimmassa puheella 

tapahtuvassa kanssakäymisessä käyttötarkoitustensa mukaan muotoutuneina. Murteissahan pitää-

modaali on harvoin täysin nesessiivinen, mikä viittaisi vahvan nesessiivin tarpeeseen ainoastaan 

erityistesti lakiteksteissä ja Raamatussa. Ehkä suomalainen ’konditionaalinen mentaliteetti’ ei ollut 

ennen kaivannut jyrkkää nesessiiviä. 

 

 

 

4. Vaikuttajakielten aineiston analyysi 

 

Pitää-modaaliverbiä käytetään persoonattomana nesessiiviverbinä suomessa, karjalassa, lyydissä, 

vepsässä, inkerissä ja vatjassa. Virossa se kongruoi agentin luvun ja persoonan kanssa, esim. ’ma 

pean’, ’sa pead’, kuten myös ruotsinkielisten alueiden lähellä puhutuissa suomen murteissa, kuten 

itäisissä lounaismurteissa, etelähämeen murteessa ja savolaiskiilassa, sekä Suomen ulkoisissa 

suomen murrevariaatioissa (De Smit, 2012). Pitää-verbi kongruoi kuitenkin melko pienellä 

vyöhykkeellä verrattuna suomen muihin modaaliverbeihin (Laitinen, 1992).  

Länsimurteissa pitää tarkoittaa jotakuinkin samaa kuin englannin ’shall/should’; 

itämurteissa ’have/got to’. Kielikontakti on saattanut aiheuttaa yleistämistä: muun muassa vanhan 

ruotsin nesessiivinen scal (nyk. ska) on nähtävästi muuttanut pitää-modaaliverbin käyttöä jossain 
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etenkin länsisuomalaisissa murteissa. Infinitiivin kolmannen persoonan nominatiiviagentteja tai 

patientteja esiintyy kaikkialla muualla Suomessa paitsi Pohjois-Karjalassa (Laitinen, 1992). 

Seuraavassa käsittelen suomen kieleen mahdollisesti vaikuttaneiden kielten 

nesessiivirakenteita. Vertaan niitä edellisessä luvussa käyttämäni murreaineiston lauseisiin ja tuon 

näin esille alueelliset erot evoluutiollisesta aspektista, kiinnittäen huomiota samoihin morfologian 

piirteisiin joita käsittelin aiemman luvun taulukoissa. 

Kuten sanottu, vanhaan kirjasuomeen ovat vaikuttaneet merkittävimmin ne kielet, 

joista sitä alunperin käännettiin. Ruotsin ja saksan katsotaan siis yleisesti vaikuttaneen suomen 

pitää-rakenteeseen lähinnä semanttisella tasolla, mutta varsinkin saksan voisi nähdä vaikuttaneen 

myös suomen pitää-rakenteen sisältävien lauseiden kirjoitusasuun (osa substantiiveista kirjoitettu 

isolla alkukirjaimella) sanajärjestykseen. Esimerkiksi ja minun käten pite heite mestaman 

(Rucouskiria: 188) tapaisissa lauseissa infinitiiviverbi sijoittuu saksan perfektiverbin toisen osan 

tapaan lauseen loppuun ja pronominiobjekti asettuu taipuvan verbin (jonka paikalla tässä ’pitää’) 

jälkeen. Toisaalta latinan muuten suhteellisen vapaassa sanajärjestyksessä on tyypillistä jättää 

juhlallisemmassa yhteydessä verbi lauseen loppuun samaan tapaan. Jos suomen vanhan kirjakielen 

pitää-rakenne on mallinnettu latinan pohjalta, kuten aiemmin tutkimuksessa esitettiin, tuntuu 

luonnolliselta että myös sanajärjestys olisi latinasta matkittu. 

Suomen murteet ovat oletettavasti muokkautuneet omiin kaavoihinsa jo kauan ennen 

kirjakielen kehittämistä, jolloin kirjakielestä poikkeaviinkin muotoihin voidaan löytää 

vastaavuuksia suomea ympäröivistä itämerensuomalaisista kielistä. Myös pitää-modaalirakenteen 

morfologisia piirteitä voidaan hyvin yksityiskohtaisesti jäljittää suomen itäsukulaisista. 

Muun muassa virossa pitää-modaaliverbi usein kongruoi agentin mukaan (esim. Alli 

pojad pidid olema lollid (Kuusalu, VESKM II 45)) (Saukkonen, 1965). Suomessa vastaava 

kongruenssi näyttäisi painottuvan lähinnä Lapin alueelle (Son sillä jyvällä nyt että pijättä poikaset 

lähteä ulos (Kittilä, SMSA);  Ite piethil lähteä pakkoon (Jukkasjärvi, SMSA)). Myös MA-infinitiivi 

on käytössä viron pitää-nesessiivissä (Sedä auku pidi nimedatama Kurasi auguks (Kuusalu, 

VESKM II 38), mutta muissa lähisukulaiskielissä käytetään yleisemmin lyhyttä infinitiiviä. Tämä 

voi yhtä hyvin olla ns. alkuperäismuoto kuin samansuuntaisen kehityksenkin tulosta.  

Toisaalta itämerensuomalaisissa kielissä nominatiiviagentti näyttäisi olevan n-

päätteistä yleisempi (Karjala-aunus: pidǟ ńüt tämä kaźi da koira tappua (Tihvin, KKN I 128); se 

piťi ottoa poiś (Akonlahti, VKM 207); Inkeroismurteet: joka hᵘōmᵉnikko piťi mā (’lattia’) pessä ko 

nokkea tuli nī paľľo (Laukansuu, O. Nuutinen 1963). Samoin t-akkusatiivinakin toimiva 

monikkoagentti on luultavasti näissä kielissä nominatiivi (Karjala-aunus: ṕiďäu poijat erottua 

(Tver, KKN I 20)), kuten myös monikko-objekti, joka suomessa taipuisi partitiivissa (Lyydi: ńämä 
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veďed avaita ei pida ’näitä vesiä ei pidä avata’ (Munjärvi, LK 267)). Tämä luultavasti johtuu 

yksinkertaistusta aiheuttavista kielikontakteista mm. venäjän kanssa, eli ymmärryksen 

helpottamisesta puhetilanteessa, jossa osapuolten äidinkieli on eri – ilmiö, joka on todettu 

keskeiseksi kielten kontaktiuniversaaliksi (Sarhimaa). 

Suomessa eniten nominatiiviagentteja löytyy lännestä ja etelästä; Hämeen, 

Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Kymenlaakson alueilla. Näillä alueilla 

ruotsin kieli on vahva, minkä on saattanut aiheuttaa itämerensuomalaisissa sukukielissä tavattavan 

pelkistymisen – toisaalta etenkin Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa ilmenee myös pitää-verbin 

kongruenssia (Häme: kestähän mie pilim puhua (Heinola, SMSA); Satakunta, Varsinais-Suomi, 

Pirkanmaa: Mitenkä hyö ihtiänsä pitäis käyttämän (K. A. Gottlund, Ritvalan Helka, Otava II 9-47, 

1832, Sääksmäki, Ritvala); ja ko ne kivet piti ollas sit niin tasasett että ne joka paikasta oli 

yhtäläiset (Alastaro, SKN 25: 44); Uusimaa, Kymenlaakso: neep pitittiiv vihittämää (Vihti, MA 

754); ei myä pirettyp päästäl liika aikaseen (Myrskylä, MA 740)). Karjalassa ja Savossa ovat n-

päätteiset agentit selvästi yleisempiä (Karjala: Pitää ihmisen veren piettymään (R. S. Engelberg, n. 

1352, 1909, Akonlaksi); Kylystä poikes ku lähetää, moamon pitää lukie (Väinö Salminen, n. 2151, 

1918, Tollonjoki); Savo: Ensin pitä hake kolmesta hovista, 2 rovastin ja yhen kabbalaisen eli 

tuoma[rin], otrat maltaisi[ksi] (Iivari Savolainen, n. 165, 1830, Leppävirta); Sitten pitä männä sen 

ihmisen kaivollen sunnuntai amuna (Sopanen, n. 12, 1847, Savo)), kuten myös Pohjanmaalla 

(morsiamem pit antas sukat papillen (Säkkijärvi, SM 280)) vaikka nominatiiviagentteja esiintyy 

siellä lähes yhtä paljon (pyyntipäivä pittää ollak kirkas ja auringompaiseinej ja tuuline (Kalajoki, 

SKN 19: 3)). Kuten sanottu, uraalisissa kielissä myös paikallissijat (vrt. Saukkosen (1965) illatiivi-

hypoteesi) ovat käytössä samansuuntaisesti, mutta uskon genetiivimuodon takaa löytyvän 

toisenlaisen tarinan.  

 Itämerensuomalaisissa kielissä n-akkusatiiviobjekteja ei juurikaan käytetä, mutta 

suomessa niitä esiintyy toisinaan (Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa:  kyllä tekki piätte 

askaroija tuommosen (Raisio, MA 740); Uusimaa, Kymenlaakso: Siä minun pirät pesemän ja 

tystäämän (Kymi, SMSA); Savo: jos varas on jotakin varastanut, niin sen pitä tuota takaisin 

(Laitinen, H. n. 240., 1870, Savo); Pohjanmaa: ... sitten pitä ottaman wastan ja pitä pan na punasen 

langan siten kohdalle ja pitä otta kolmen Perintö Talon uNiLuudasta. (Tuomas Taittonen, 

Mustakirja s. 15, Suomi IV 6, 1908, Perho)).  

Myös MA-infinitiivi puuttuu itämerensuomalaisten kielten pitää-modaalirakenteista 

lähes kokonaan (ainakin Vatjassa se on vielä käytössä: sene peräs ä h  piävät olemā meii e külä 

rahvā käes (Kukkos, ZS 290)) kun taas suomen murteissa se on jotakuinkin säilynyt – ero tämän ja 

lyhyen infinitiivin välillä tuntuisi olevan, että MA-infinitiivi on jokseenkin vanhahtava, minkä 
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vuoksi sitä tapaa harvemmin. Tästä voitaisiin päätellä, että MA-infinitiivi pitää-modaalin 

yhteydessä on nimenomaan suomalainen piirre, muttei viron vastaavaan rakenteeseen viitaten 

kuitenkaan ainutlaatuinen. 

Yhtäläisyydet suomen ja sitä ympäröivien ja siihen vaikuttavien kielten pitää-

modaalirakenteissa saattaisivat siis johtua pikemminkin universaalimmista ilmiöistä, kuten 

kielikontaktien kannustamista pelkistymistä, jolloin vähemmistökielten asemassa olevat 

itämerensuomalaiset kielet muuttuisivat luultavasti pääkielen asemassa toimivaa suomea tai viroa 

radikaalimmin. Vaikka suomen kirjakieli poikkeaakin standardisoituna vapaammin kehittyvistä 

murteista, ovat samat morfologiset piirteet enemmän tai vähemmän muokkautuneina läsnä kaikissa 

variaatioissa, mikä havainnollistaa niiden roolia suomen pitää-modaalirakenteen pohjana. 

 

 

 

5. Päätelmät ja pohdinta 

 

Miten siis suomen pitää-modaalirakenne muodostui? Mitkä ajatukset nykyiseen morfologiaan 

johtivat? Mikä merkitys ihmisen metaforien käytön ymmärryksellä ja tarpeella on tälle rakenteelle? 

 Olen pohjustanut hypoteesiani puhumalla pitää-verbin transitiivisesta historiasta, 

accusativus-cum-infinitivo-rakenteesta, ergatiivisuudesta ja akkusatiivipäätteistä, sekä MA-

infinitiivin mahdollisesta käytöstä nominaaliverbinä.  

Hypoteesinani esitänkin, että alunperin transitiivisen pitää-verbin nykyinen subjekti 

olisikin rakenteen kehityksen alkuvaiheessa toiminut n-akkusatiivimuotoisena objektina, ja 

nykyinen predikaatti puolestaan subjektina. Ajatus syntyi lausemallista minun pitää tekemäni, jota 

yhä näkee käytettävän, sekä suomen länsimurteissa pronomininkin päätteenä t-akkusatiivin sijasta 

esiintyvään n-akkusatiiviin (se pitää minut > se pitää minun). Pitää-modaalirakenteessa siis 

perfektiivinen tekemäni saisi agenttipartisiippimaisena MA-infinitiivinä ergatiivimaisena nähdyn 

genetiivisubjektin minun, joka siis oikeastaan olisi vain nominalisoituneen verbin (tekeminen) 

omistajapronomini. Koska nk. ergatiivisuus hallitsee sekä omistusmuotoa, accusativus-cum-

infinitivo-konstruktiota että eksistentiaalisuutta, eksistentiaaliset pitää-modaalirakenteet 

käyttäytyvät toisin kuin ns. normaalit pitää-modaalirakenteet, sillä eksistentiaalisuus on nähtävästi 

lingvistisessä evoluutiossa varsin dominoiva elementti. Niinpä eksistentiaalisuus näyttäisi 

määrittävän agentin sijan ergatiiviin modaalirakenteen sijasta: nykysääntöjen mukaan 

nesessiivirakenteen subjekti on genetiivissä, ellei rakenne ole eksistentiaalinen (Forsman Svensson, 
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1992: 55). Tarkempia selityksiä voidaan hakea, mutta mielestäni eksistentiaalisuus, oleminen 

(/olemassaolo), verbeistä universaalissa mielessä stabiileimpana on varmasti ollut sitä 

lingvistisessäkin mielessä kautta aikojen ja tulee luultavasti olemaankin. Silloinen predikaatti pitää 

puolestaan saa n-akkusatiivimuotoisen minun-objektin. Suomessa persoonapronominisubjekti jää 

usein pois lauseen alusta, sillä se on olemassa verbin taivutuksessa. Siksi rakenne ”tekemäni pitää 

minun” lyhyempänä vaihtoehtona saattoi yleistyä.  

Olettaessamme rakenteen kehittyneen transitiivisesta, dynaamisesta ’kiinni 

pitämisestä’ intransitiiviseksi modaaliverbiksi sen sanajärjestys suomen kirjakieleen vaikuttaneiden 

kielten, kuten esimerkiksi ruotsin vaikutuksesta muuttuneen semantiikkansa kautta luultavasti 

kääntyi: minun-objekti tekijänomaisimpana siirtyi kyseisen rakenteen sisältävän lauseen alkuun 

subjektin paikalle, ja sen mukana tietysti objektisidonnainen predikaattikin: ”(minun) tekemäni 

pitää minun” > ”minun pitää (minun) tekemäni”. Syy siihen, ettei objektista kehittynyt agentti 

minun kielteisissä lauseissa taivu partitiivissa, voi mielestäni johtua silkasta selvyyteen 

pyrkimisestä: minua ei pidä käsitetään yleisesti auttamatta passiivilauseeksi, jonka objekti minua 

on. 

Niin ikään mallikielioppien ja sosiaalisten kielikontaktien vaikutuksesta tällaisen 

lauseen agenttipartisiippisubjekti (tässä: tekemäni) pelkistyi: sen possessiivisuffiksi putosi ja jätti 

sanan yleiseen verbiketjun loppuosan mukaiseen infinitiivimuotoon tehdä. Kun alkuperäisen 

rakenteen agenttipartisiipin genetiiviattribuutti minun ei enää näkynyt lauseessa, toinen jäljelle 

jäänyt persoonapronomini, edellisen kanssa identtinen minun-objekti jäi rakenteeseen hämäämään. 

Pitää-verbi säilyi sellaisenaan yksikön kolmannessa persoonataivutuksessa, sillä taipumattomista 

modaaliverbeistä kääntäessä suomenkaan nesessiiviverbien taivuttamisen uudistamista uuden 

agentin kanssa kongruoivaksi tuskin katsottiin tarpeelliseksi. Passiivisessa alkuperäislauseessa 

omistuspronominia ei luonnollisesti koskaan ollutkaan, jolloin minun-objekti oli sitäkin tärkeämpi. 

Juuri infinitiiviverbin pääluokka selventää, onko merkitty objekti tekijä vai kokija, jolloin vältyttiin 

sekaannuksilta esimerkiksi lakiteksteissä. Mutta kuten sanottu, puheessa kongruenssiakin esiintyy. 

Hypoteesini ei sulje pois aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyjä päätelmiä. Esimerkiksi 

Lea Laitisen hahmotteleman roolisemanttiikka varmasti pitää tasollaan paikkansa, sillä puhuttu kieli 

kehittyy aina kohti tehokkaampaa ilmaisua, jonka varjoon säännönmukaisuuskin jää. Esittäessään, 

että pragmaattisen prosessin jäljiltä –n merkitsee puheen kohteen, jolloin pitää toimii indeksinä, hän 

saattaa hyvinkin olla oikeassa. Tällöin akkusatiivi viittaisi objektiin, joka ei ole kokonainen eli olisi 

persoonaton, vaikkakin persoonapronomini. Tämän ei tarvitse olla syy päätteen puuttumiselle, sillä 

kuten todettu, vaikuttajia on monia. Kuitenkin kielen muotoutuminen on pohjimmiltaan abstraktia, 

jolloin juuri Laitisen kuvaileman taksonomisen elollisuuden merkityksen tapaiset ajatuslinjat 
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saattavat hyvinkin ohjailla kaikenlaisia kielen muutoksia alitajuisesta asemastaan. Syntaksinen 

lähestymistapa ei poista kielen inhimillistä lähtökohtaa, päinvastoin: kuten ihmislapsen 

kielenoppiminen, myös kieli itsessään ihmisen (eliölajina) kommunikaatiovälineenä on peräisin 

luonnosta, biologiasta. Ihmisen vahvin aisti ja siten havaintotapa on näköaisti, jolloin kielikin 

kehittyy, kuten pienten lasten tapauksessa edelleen, metaforisesti (Itkonen, 1994). Samoin 

esimerkiksi pitää-modaalirakennetta tutkiessa yhä uudelleen esiin nostettu ergatiivisuus, jos 

sellaista onkaan, on mielestäni aivan hyvin voinut perfektiivisen aspektin vuoksi muotoutua 

jokseenkin samoja linjoja kuin esimerkiksi latinan oportet- tai suomen pitää-modaalirakenne. 

Tietysti mahdollisia ovat erilaiset sekaannukset, joita luultavasti ensimmäisiä tekstejä 

suomeksi kääntäessä sattui. Standardisoinnit tuskin saivat alkunsa virheistä, vaikkei sitäkään voida 

sulkea pois, mutta käyttöyhteydet saattoivat mennä keskenään sekaisin, mikä olisi voinut johtaa 

tiettyihin yleistyksiin rakenteessa. Alkuperä on yksi ja sama, rakenteet vain ovat muokkautuneet 

käyttötarkoitustensa mukaisiksi. Suomen eri murteet ovat kirjoittamattomina kehittyneet vuosisatoja 

vaikkeivät eristyksissä niin kuitenkin itsenäisesti, ja kehittäneet siten omat kielenkäyttönsä 

vaatimuksia vastaavat mallinsa. Kuten niin usein etenkin globaalin kehityksen edettyä samaan 

suuntaan, ihminen sopeutuu, jolloin maailman ilmiöiden metaforiset ja symboliset tasot kivettyvät 

tottumuksen myötä käyttöasteelle ja intuitio unohdetaan. Vastaus löytyy kuitenkin aina itse 

kysymyksestä ja ratkaisu arvoituksesta. 
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